
... لهم فيقال هؤل ء توبيخ الكرةيمة الةية فوائد ومن 
لن وذلللك ةيخلفه ل الوعد صادق تعالى الله : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن

منتف وكلهما العجز وإما الكذب إما أمرةين أحد من ةيكون الموعد إخل ص
ةيخلللف ل وجللل عز فهو ولهذا...عجز ول وعده في كذب فل وجل عز عنه

. وقدرته صدقه لكمال الميعاد
ة الةية فوائد ومن فيملا والسلل م الصلل ة عليهلم الرسلل : صلدق الكرةيم

: لقوله وغيره البعث من به أخبروا
) .) المرسلون (( وصدق 

والقلرار ؟ ملتى لكللن بلالحق ةيقلرون كانوا المشركين : أن فوائدها ومن
اا ةيكللن لللم إذا بالحق القرار لن ةينفع ل مشاهدته بعد بالحق ةيكللن لللم غيبلل

اا كان بل بالغيب مؤمنا النسان : تعالى الله قال قلت فإن بالشهاد ة مؤمن
مم ثث مم ((  من لل ثك مم لت ثه ثت لن مت مل فف من فإ ثلوا لأ فه لقلا مل لنلا لوال بب منلا لملا لر لن ثك فكني فر مش )) ثم

إنهللم بللل مشللركين كللانوا أنهللم مللع الشللرك أنكللروا فهنللا]^23[النعا م:
ذذ:  تعالى قال كما بشركهم ةيقرون فئ لم مو لي دد ((  لو لن لي فذي مل ثروا ا لف ثوا لك لص لع لو

لل ثسو مر مو ال موب ى لل لس ثم ثت فه ثض فب مر ل
ل لن لول ا ثمو ثت مك له لي مل ثثلا ال فدي )[النسا ء:) لح

لحظلة ليس القيامة ةيو م : إن ةيقال أن بينهما الجمع ؟ الجمع فكيف]^42
اا ةيتقلبون فهم سنة ألف خمسون هو بل قليلة ساعة ول بكل ةيقرون أحيان
اا عملوا ما كنللا مللا ربنا : والله قالوا المؤمنين نجا ة رأوا إذا ةينكرون وأحيان

وتكلللم أفللواههم علللى ةيختم ولكن غيرهم نجا كما ةينجون لعلهم مشركين
. نعم... ةينكرون ول ةيقرون وحينئذ وأرجلهم أةيدةيهم

: ... الطالب
ددق ةيقال مثل ل : قرا ءتان الشيخ ددق وةيقال ص نعللم قرا ء ة هي ما ل ، ل ص

.
...:  الطالب
اثنان أنها : الراجح الشيخ

ةيللرى أنلله والسللل م الصللل ة عليلله عنهللا قال التي والنفخة : طيب الطالب
. موسى
. الصعق نفخة : هذه الشيخ

. : الصعق الطالب
. نعم : أي الشيخ

...:  الطالب
أبي هرةير ة فسئل أربعون " بينهما : " أربعون قال أبو هرةير ة ، : ل الشيخ
أبللا هرةيللر ة وإل آخللر دليللل مللن أخذها المؤلف لعل " لكن : " أبيت فقال
ابللن ذكللر لكللن الرسول سمع أنه ةيعني بشي ء ةيفصح أن أبى الحدةيث قال

اا أربعون أو نعم سنة أربعون بينهما أن النونية في القيم نسلليت أنللا... ةيوم
. نعم سنة أربعون وإل أربعمائة ذكر النونية في
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. الرحيم الرحمن الله : بسم الطالب
ثلا (( نفس:  الشيخ قبلهلا اللتي الةيلات لن ، اللدرس مبتلدأ ) هلذا) شنيئ
. نعم الماضي العا م عليها تكلمنا

...:  الطالب
 ؟ أةين من : الفوائد الشيخ

...:  الطالب
 شوةيه أحسن هذه الفائد ة مع نخليها ما : طيب الشيخ

لم:  تعالى الله قال  مو لني مل لفلا ثم ل ((  لل مظ سس ثت مف ثئلا لن مني لن لول لش مو لز مج مل ثت لملا فإ
مم ثت لن ثكن ثلو لم مع النللاس ةيحضللر حيللن القيامللة ةيللو م ) ةيعنللي) (( النيوم )) لت

لللذلك حضللرتهم ففللي ةيعنللي الحضللوري للعهللد هنللا فأل والقضا ء للفصل
اا نفس تظلم ل ةيحضرون حينما اليو م  شيئ
ثلا نفس تظلم (( ل:  وقوله بأحللد ةيكللون والنقللص تنقللص ل ) أي) شنيئ

فف المرةيللن وكل الحسللنات بنقللص وإما السيئات بزةياد ة أمرةين... إما منتلل
من:  تعالى الله قال كما لم لو مل ((  لم مع لن لي فت فم لحلا فل مصلا لو ال ثه سن لو فم مؤ لفال ثممم

ثف لخلا ثملا لي مل ثملا لول ثظ مض اا ةيخللاف ل أي]^112)[طلله:) له حقلله مللن هضللم
اا ول الحسنات في نفممس تظلم (( ل:  ةيقللول ، السلليئات بزةيللاد ة ظلملل

ثلا حللتى نفللس كللل فتشللمل النفللي سللياق في ) نكر ة) (( نفس) ) شنيئ
لن لول(( :  قال ولهذا عمله حسب على عذابه ةيكون الكافر مو لز مج مل ثت لملا فإ
مم ثت لن ثكن ثلو لم مع   تعملون كنتم ما إل أعمالكم على تكافئون ل  ةيعني)) لت

قللدر " وإنمللا تعملممون كنتممم ممملا جزاء إل: "  الله رحمه المؤلف قال
وانقضللى مضللى قللد والعمللل العمللل نفللس على الفعل ةيتسلط لئل جزا ء

" كنتللم مللا جزا ء : " إل قال ولهذا الجزا ء هو القيامة ةيو م في ةيوجد والذي
القيامللة ةيللو م فللي ليللس الللدنيا ةيللو م فللي كللان العمل فإن العمل نصف ل

كنتللم ما جزا ء : " إل المؤلف قدر ولهذا الجزا ء هو القيامة ةيو م في والذي
اا ةيكللون أفل هنللا المؤلللف : كل م قائللل قللال " فللإن تعملللون لنلله منتقضلل

وجل عز الله كل م على كالستدراك
السللتدراك مقتضللاه وليس بمنتقض ليس ل ةيقال أن هذا على فالجواب 

فللي أن ةيللرد ولم المراد المعنى ةيفسر أن أراد المؤلف لن الله كل م على
اا الكل م وإةيجللاز حللذف : إةيجاز نوعان الةيجاز أن البلغة في علم وقد نقص
مللن ةيعلم محذوف شي ء فيها الجملة تكون أن معناه الحذف إةيجاز ، قصر

معللان ولهللا ةيسللير ة كلمللات ذات الجملللة تكون أن قصر وإةيجاز ، السياق
 حذف إةيجاز الكل م في ةيكون المؤلف كل م فعلى كثير ة
مللن شي ء فيه المؤلف ذكره الذي التركيب هذا : إن قائل قال فإذا طيب

لول(( :  بقللوله قللورن إذا ، تعملون ما كنتم ما جزا ء إل تجزون ل الركاكة
لن مو لز مج مل ثت مم لملا فإ ثت لن ثكن ثلو لم مع شللك بل أفصللح القللرآن نعللم ) فالجواب) لت

النفللس علللى التللأثير فللي أبلغ بالعمل الجزا ء عن التعبير لن وأسد وأبين
عن ةيزدجر سوف فإنه عمله إل القيامة ةيو م ةيجزى ل أنه النسان علم فإذا
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هللذا عمللله أن ةيعلللم لنلله المأمورات فعل على ةيقوى وسوف المحرمات
ةيحتللاج ل الكل م أن لللي ةيظهللر فالذي القيامة ةيو م سيجزاه الذي هو نفسه

هللو العمللل هللو الللذي الشللي ء جعللل لن المؤلف ذكره الذي التقدةير لهذا
(( إل:  وقللوله قررنللاه كما النفس إثار ة في أبلغ النسان به ةيجزى الذي
اللللدنيا فلللي ؟ ) مللتى) تعملممون (( كنتممم) ) تعملممون كنتممم ممملا

علللى عائللد إلى تحتاج الجملة إلى وتحتاج كان خبر )  هذه) (( تعملونو
اسللم كللل أن النحللو علللم فللي تقللرر قللد ) لنلله) (( ملا علللى الموصوف

جملة ةيكون للمبتدأ خبر كل أن كما بصلته ةيربطه عائد إلى ةيحتاج موصول
عنه خبر هي التي المبتدأ وبين الخبرةية الجملة بين ةيربط رابط إلى ةيحتاج

شللك بل ةيطلق العمل ، تعملونه كنتم ما أي محذوف العائد : إن نقول هنا
اا وةيطلق الفعل على وهللو القلللب عمللل علللى وةيطلللق القللول علللى أةيضلل

الثلثللة هللذه شللمل العمللل أطلق فإذا به والطمئنان الشي ء إلى الركون
: هي

ركونه وهو القلب : عمل نعم للثلثة تكون عمل كلمة الثلثة على ةيطلق 
ةيعنللي قللول ، القلب عمل ةيسمى هذا به وطمأنينته به ورضاه الشي ء إلى

عمللل قيل إذا أما العمل أطلق إذا هذا الجوارح عمل فعل ، اللسان عمل
الللذي بالفعللل ؟ بمللاذا هنا ةيفسر العمل فإن وعمل واعتقاد قول أو وقول

اا ةيكون وهذا الجوارح عمل هو أن وهو القرآن وفي العربية اللغة في كثير
ال ةيكون أفرد إذا الشي ء اا صلار بغيللره قلرن وإذا شام قللرن إذا لنله خاصلل

ن فيله لبلد والتقسليم التقسليم جهلة على الكل م صار بغيره ، مقسلم م
اا منله قسلليم كللل ةيكلون المقسم أن الن والخلصللة الخلر للقسليم ضلد

القول هو الذي واللسان والجوارح القلب عمل ؟ إةيش هنا بالعمل المراد
فللإذا طيللب القيامللة ةيو م النسان عليه ةيجازى كله هذا لن هذا كل ةيشمل

هللل المعصللية النسللان تللرك إذا أي ؟ الكللف العمل ةيشمل هل قائل قال
ةيجلزى عملل : إنله ةيقلال نعلم الجلواب ؟ عليه ةيجزى عمل هذا : إن ةيقال
فلممم بلالسنيئة هم ( من:  والسل م الصل ة عليه النبي قال ولهذا ، عليه

ال الترك وجه فما لله تركها  لنه) كلاملة حسنة الله كتبهلا يعملهلا عم
: نقللول وحينئللذ عمللل فهو وإقدامها جماحها عن النفس كف الترك لن ؟

عليلله وةيجللزى عمللل : فللإنه هي أشيا ء أربعة تشمل ةيعملون أعني الكلمة
) .  ) تعملون كنتم ملا (( إل النسان

من:  تعالى قال ثم فإ لب ((  لحلا مص فة لأ من لج مل لم ا مو لني مل ذل فف ي ا ثغ لن ثشمم ثهو فك )) لفمملا
ثزوا:  قال ثم لتلا مم لوا لم ((  مو لني مل لهلا ا دي لن لأ ثمو فر مج ثم مل وجل عز الله ذكر  لما)) ا
صنفان وهم العاملين أصناف ذكر بعمله العامل فيه ةيجازى اليو م ذلك أن
 :

. الجنة : أصحاب الول الصنف
، سلليأتي كمللا الللذنب مقللترف هو المجر م ، : المجرمون الثاني والصنف
الللذةين عملهللم كللثير ة آةيللات فللي ذكر لكنه عملهم ةيذكر لم الجنة أصحاب
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اا ةيكون من:  قللال الجنللة لدخولهم سبب فإ لب ((  لحلا مص فة لأ منمم لج مل لم ا مو لنيمم مل ففمم ي ا
ذل ثغ لن ثش ثهو فك جمللع اسللم وصللحب صللحب ) جمللع) (( أصممحلاب )) لفمملا
اا الشي ء ةيسمى ول لمصحوبه الملز م هو والصاحب صاحب للشي ء صاحب

اا إل العرف ةيقتضيه ما حسب الملزمة بعد إل اا شيئ العلمللا ء اسللتثناه واحد
بمجللرد تثبللت صللحبته فللإن وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة وهو

اا وسلللم عليه الله صلى بالنبي اجتمع من فكل لحظة ولو اللقا ء بلله مؤمنلل
 طيب له صحابي فهو لحظة ولو ذلك على ومات

الكللثير للبسللتان اسللم العربيللة اللغللة فللي أنهللا علينللا ) مللر) (( الجنة 
اا فيه وما فيه من ةيجن أشجاره لكثر ة لنه بذلك وسمي الشجار مللن أةيضلل

الجيللم المللاد ة هللذه لن ةيسللتر بمعنللى ؟ إةيللش بمعنللى ةيجن ، فيه وما فيه
الجنيللن سللمي ومنلله السللتتار وهللو المعنللى هللذا علللى تدور كلها والنون

,وسللميت العيللن عللن لسلتتارهم الجلن وسمي أمره بطن في لستتاره
اا فالجنة السها م عن بها ةيستتر المقاتل لن الجنة بسللتان كل اللغة في إذ
الساكن من فيه من ، فيه وما فيه من ةيجن لنه بذلك سمي الشجار كثير
هللو هللذا الكللبير ة الشجار تحت تكون التي الصغير ة الشجار من فيه وما

اا معناها لكن اللغة في الكلمة هذه معنى أصل أعدها التي الدار هي شرع
ثعوا للمتقيللن وتعالى سبحانه الله فر لسلا لو للمم ى ((  ذة فإ لر ففمم مغ من لم مم فممم ثكمم بب لر

ذة من لج لهلا لو ثض مر ثت لع لوا لم مس ثض ال مر ل
ل مت لوا مد فع لن ثأ فقنيمم مت ثم مل عمللران: )[آل) فل

عيللن ل مللا فيهللا للمتقيللن تعللالى الله أعدها التي الدار هي الجنة]^133
الجنللة إن نقول أن ةيصح ول بشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت
قيمتهللا مللن لنزلللت هكذا قلت لو الشجار الكثير البستان هي الخر ة في
فيهللا للمتقيللن الللله أعللدها التي الدار هي قلت إذا لكن الناس نفوس في
اا ذلللك صللار بشللر قلب عل خطر ول سمعت أذن ول رأت عين مال حللافز

أي للعهللد هنللا وأل القيامللة ةيللو م ) ةيعنللي) (( النيوم:  وقللوله لهللا للعمل
سللبق إذا الذكري العهد تكون وأل ذكره سبق لن الذكري للعهد ؟ العهود

لممملا ((:  تعالى قوله ومنه ، مدخولها ذكر سبق إذا أو مدخولها لنلا لك مل لسمم مر أ
ل

لل ى لن فإ مو لع مر ثل فف ثسو لص ى* لر لع لف ثن   مو لع مر لل فف ثسو مر 15:1)[المزمللل) ال
من الللذكري للعهللد فهللي ذكللره سللبق أل المللدخول كللان فللإذا]^6 فإ  ))

لب لحلا مص فة لأ من لج مل لم ا مو لني مل ذل فف ي ا ثغ  إن خبر هو والمجرور ) الجار) ثش
مغل"  وضللمها الغين : " بسكون المؤلف ) ةيقول) شغل (( ف ي  (( ش
ثغل ) و) لن سللبعيتان ؟ شللاذ ة أحللداهما أو سللبعيتان ) القرا ءتان) (( ش

فهمللا قللرا ء ة وفللي قللرا ء ة في قال إذا أنه طرةيقه من الله رحمه المؤلف
: وقللرئ قال إذا أما سبعية قرا ء ة كلتاهما أو قرا ء ة كلهما أي متساوةيتان

ملا ، نعلم ةيشلتبه ل حلتى اصلطلحه فليعلم شاذ ة تكون القرا ء ة هذه فإن
سللبعية القللرا ء ة هللذه أن تعلللم ؟ قللرا ء ة وفي هذا المؤلف كل م في رأةيك
شللئت وإن بهللا فللاقرأ شللئت إن الللتي الصللحيحة القللرا ءات من أنها ةيعني
من : نقول أن لنا فيجوز الثانية القرا ء ة فاقرأ فإ لب ((  لحلا مص فة لأ من لج مل لم ا مو لنيمم مل ا
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من) ) فمملاكهون ذلمثشغ فف ي فإ لب ((  لحلا مصمم فة لأ منمم لج مل لم ا مو لنيمم مل ذل ففمم ي ا ثغ ثشمم
تللار ة نقللرأ أن أو واحد ة قرا ء ة على نقتصر أن الفضل ) وهل) فلاكهون

لن تللار ة وبهللذه تار ة بهذه نقرأ أن الفضل أن الصحيح ؟ بهذه وتار ة بهذه
قللرا ء ة علللى بقينللا إذا ونحللن وسلللم عليلله الله صلى النبي عن ثبت الكل

عليلله الرسللول عللن ثابتللة شللرعية أنهللا مللع القللرا ءات بقية هجرنا واحد ة
فل العامللة أما م إل بهذه ومر ة بهذه مر ة تقرأ أن فالولى والسل م الصل ة
المصللاحف مللن أةيللدةيهم بيللن عمللا مخالفلة بقللرا ء ة قللرأت إذا لنلك تفعل

الللله كتللاب في للثقة زعزعة ذلك في وةيكون فتنة ذلك في ةيكون فسوف
أن فالفضللل علللم طلبللة بيللن تقرأ أو لنفسك تقرأ كنت إذا لكن وجل عز

اا تقللرأ اا بهللذا أحيانلل ) ") شممغل (( فمم ي:  المؤلللف قللال ، بهللذا وأحيانلل
اا بممه يتلذذون مملا النلار أهل فنيه عملا وضمهلا الغنين بسكون " إذ

علللى مطلقلة جعلهللا المؤلللف أن وللو النللار أهللل فيلله عما منشغلون هم
ةيعنللي ، بلله ةيتلللذذون بمللا شللي ء كل عن شغل في هم أولى لكان إطلقها

قللد نعيللم مللن فيلله هللم الللذي هذا لن آخر شي ء أي في ةيفكرون ل كأنهم
لن:  تعللالى كقللوله وهللذا غيره عن به وانشغلوا شغلهم ؟ إةيش فدي فل لخلا  ))
لهلا لن ل ففني ثغو مب لهمملا لي من ثل لع لو ال ةيبغللون ل أي]^108)[الكهللف:) فحمم أو تحللو
ال اا الناس أكمل أنه ةيرى منهم النازل حتى فيه هم عما نزو فللالولى نعيملل

علن النعيلم من فيه هم بما مشتغلون أنهم أي شغل في ونقول نطلق أن
اا أحللدهم ةينتظللر ل أو أحدهم ةينظر ل شي ء كل فيلله هللو ممللا أرقللى نعيملل

اا شللي ء إلى ةيلتفت ول ناقص نعيمه أن ةيرى بحيث )) شممغل (( ف ي أبللد
وليسللت للتشللبيه هنللا  الكللاف" البكلار كلافتضلاض: "  المؤلللف قللال

ةيعنللي البكللار بافتضللاض التلللذذ بلله ةينشللغلون مللا جملة من ةيعني للحصر
لقوله بذلك المؤلف مثل وإنما العين الحور وكذلك الدنيا نسا ء من النسا ء

ل البكمملار " كلافتضمملاض:  ) قللال) ظالل فمم ي وأزواجهم (( هم: 
الشللغل هذا أن معلو م نعم فيها نصب ل الجنة " لن فنيه يتعبون شغل
ال ليس ةيسللر فيمللا شللغل لنه فيه ةيسترةيحون شغل ولكنه فيه ةيتعبون شغ
نن خللبر ) ناعمون) (( فلاكهون:  قال التنعم به ةيحصل وفيما (( إنلللل ثللا

) أةيللن) (( إنلللل ثللان ) خللبر) (( فلاكهون) ) شغل (( ف ي ) والول)
لهللا ) هنللا) (( إن فتكللون والمجللرور ) الجللار) شممغل (( فمم ي ؟ الول

قال الخبر ةيتعدد أن ةيجوز نعم الجواب ؟ الخبر ةيتعدد أن ةيجوز وهل خبران
لو:  تعالى الله ثه لو ثر ((  ثفو لغ مل ثد ا ثدو لو مل * فعمملال المجنيممد العرش * ذو ا
ةيتعللدد أن ةيجللوز فالخبر خبرات خمس هذا]^13:14)[البروج) يريد لملا
كلمتللان تكون وقد مستقل معنى منه كلمة لكل ةيكون قد الخبر تعدد لكن
ال واحد ة كلمة معنى في هاتللان ، حللامض حلو البرتقال : هذا قلت إذا فمث

الحلو ة بيللن جللامع ةيعنللي مللز أي واحللد ة كلمللة بمعنللى لكنهللا كلمتللان
خللبر بمعنللى الخللبران هللل مسللرور قللائم : فلن قلت لو لكن والحموضة

علن ةينفلرد أحلدهما أن بلدليل مستقل معنى له منهما واحد كل ل ؟ واحد
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اى الخر الخبر أن المؤلف كل م من فهمنا أننا الن الخلصة ، مستقل بمعن
اا كان سوا ء ةيتعدد أن ةيجوز  منسوخ غير أو الةية في كما منسوخ

ظالل (( ف ي عليه ) معطوفة) (( أزواجهم و ) مبتدأ) (( هم:  قال 
) أي) (( أزواجهممم و الجنللة أصللحاب ) أي) (( هممم المبتللدأ ) خللبر)

فلنللة زوج هذا فيقال والنثى الذكر على وتطلق زوج جمع الجنة أصحاب
لغللة كللان وإن التفرةيق : ةيجب قالوا العلم أهل لكن فلن زوج هذه وةيقال

؟ لمللاذا للرجللل زوج وةيقال للنثى زوجة فيقال الفرائض باب في ضعيفة
أنثى زوج أو ذكر زوج فيها المتوفى المسألة كون المتعلم على ةيشتبه لئل
أو للنللثى كللان سللوا ء زوج ملن التللا ء حلذف الفصلحى العربية فاللغة وإل

  للذكر
مم  ثه مم ((  ثه ثج لوا مز لأ ذل ففمم ي لو أن ةيعنللي خللبر ظللل أو ظلللة ) جمللع) فظال

جمع أو ظلة ) جمع) (( ظالل ) و) (( هم لمبتدأ ) خبر) ظالل (( ف ي
اا ةيختلللف ل والمعنللى ظللل شللمس عنللدهم ليللس ظلل فللي فهللم كللثير

الذي كلالنور: "  العلم بعض قال أنوار هو وإنما الجو تسخن أو تصهرهم
ولكنلله سللاطع نللور " ، الشمممس وطلمموع الفجممر طلوع بنين يكون
للمم ى(( ظليللل ظل فهو الوقت ذلك مثل هو ةيكون ما ألطف لن لطيف لع  

فك فئ لرا ل
ل (( علمم ى فيها الفرش أو الحجلة في السرةير وهو أرةيكة ) جمع) ا

لن(( و مقللد م ) خللبر) الرائك ثئو فك مت ثم ذكللر مللا وةيجللوز مللؤخر  مبتللدأ))  
" الرةيكللة أريكممة جمممع) " ) الرائممك (( عل ى:  قال بعد فيما المؤلف

والحجلة السرةير أنها الكثر ولكن فيها الفراش أو الحجلة في السرةير هي
الحجللر ة بمنزلللة أنهللا ةيعنللي الكبير البيت وسط في صغير بيت عن عبار ة

ال فالدار بيننا نعرفه فيما للمنا م الخاصة اا تشللمل مث متعللدد ة كللثير ة حجللر
خاصللة تكللون صللغير ة خيمللة الحجلللة مثللل هللي بللالنو م الخاصة والحجر ة
نن ) خبر) (( متكئون وحدها بالمرأ ة أو وحده بالرجل أو وأهله بالرجل ثا

) وعلللى) (( متكئون بللل متعلقللة الرائك على ةيعني على متعلق ؟ إةيش
و ) خلللبر) ظالل (( فمم ي ) و) (( هممم المبتلللدأ ةيكلللون المؤللللف كل م

نن ) خبر) (( متكئون الجملللة ؟ متعدةية ول واحد ة كلمه على فالجملة ثا
متعللدد ة لكنهللا واحللد ة ) الجملللة) متكئممون ظالل فمم ي (( هم واحد ة
؟ بللإةيش متعلقللة المؤلللف كل م ) علللى) الرائك (( عل ى و طيب الخبر

الفواصل مراعا ة عاملها على تقدةيمها مناسبة أو ) وفائد ة) (( متكئونبل
مراعللا ة فيلله ةيكللون الكرةيللم القللرآن أن تعلمللون وأنتللم الةيللة فواصللل ،

قللوله في كما الفاضل على المفضول تقدةيم إلى أدى وإن حتى الفواصل
علللى هللارون ) فقللد م) وموس ى هلارون (( رب طه سور ة في تعالى

كللانت إذا الفواصللل لن للفواصللل مراعللا ة أفضللل موسى أن مع موسى
الكل م أبلغ والقرآن ، والصغا ء الستماع في تأثير لها كان متفقة

أن العللراب فللي المسللألة فللي ثاني رأي ولنا المؤلف إليه ذهب ما هذا 
مللؤخر ) مبتللدأ) (( متكئممون و مقللد م ) خللبر) الرائك (( عل ى تكون
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)) ظالل فمم ي وأزواجهم (( هم جملة جملتان لدةينا فيكون هذا وعلى
ةيشللمل ماذكرنللاه لن أعم ذكرناه وما الرائك على : متكئون والثانية نعم
كل م وعلللى زوجللاتهم بدون أو زوجاتهم مع الرائك على متكئين ةيكون أن

. الزوجات مع الرائك على متكئين ةيكون أن ةيقتضي المؤلف
مم وجل عز قال ثم ثه لل لهلا ((  سة ففني له فك مم لفلا ثه لل لن لملا لو ثعو مد . ةيتمنون  ما)) لي

...:  الطالب
(( علمم ى بلله ) تعلقللت) (( متكئممون أن ةيعنللي علللى : متعلللق الشلليخ

) .) الرائك
مم  ثه لل لهلا ((  سة ففني له فك مم لفلا ثه لل لن لملا لو ثعو مد  .)) لي

...:  الطالب
مم ، تفصيل ، : تفصيل الشيخ ثه لل لهلا ((  سة ففني له فك مم لفلا ثه لل لن لممملا لو ثعو مد )) ليمم

الجنللة فللي ) أي) (( فنيهمملا الجنللة لصللحاب ) أي) (( لهممم آخللره إلللى
ةيأكلونه لنهم فاكهة الجنة أهل أكل وكل به ةيتفكهون ما ) أي) (( فلاكهة

نأكللل الدنيا في نحن ، والضرور ة الحاجة سبيل على ل التفكه سبيل على
اا اا تفكه أحيان اا للحاجة وأحيان ما فكل الجنة في أما للضرور ة ؟ إةيش وأحيان
الكللل النسللان ةيأكل ولهذا ضرور ة ول حاجة هناك ليس لنه للتفكه نأكله

اا الكل هذا وةيخرج وليللس المسللك رةيح من أطيب العرق مثل ةيعني رشح
اا الفاكهللة جعلت إذا : أنت قائل قال فإذا غائط فيها وليس بول فيها اسللم
قللوله علللى تجيللب فكيف التفكه سبيل على ةيأكلونه لنهم ةيأكلون ما لكل

لملا:  تعالى فه ففني سة ((  له فك سل لفلا مخ لن سن لو مملا ثر والصللل ؟]^68)[الرحمن:) لو
ةيؤكللل ؟ ل ول ةيؤكللل والرمللان والنخللل ، للمغللاةير ة ةيكللون أن العطف في

اا ذكرنا مما ةيعلم والجواب عللا م معنى له صار أفرد إذا الشي ء أن وهو آنف
ال خاصا معنى له صار بغيره قرن وإذا التقسلليم لن معلله قللرن لمللا مقللاب

ن إليله المقسم ةيكون أن هكذا ةيقتضي ن إليله المقسلم غيلر طلرف م م
لخاصللية بخصوصللهما عليهمللا نص والرمان : النخل فنقول الخر الطرف

علللى الخللا ص عطللف جنللس مللن هذا وةيكون الفاكهة من فهما وإل فيهما
. أحمد مثل كثير العربية اللغة في العا م على الخا ص وعطف ، العا م

...:  الطالب
. به تحكم بما تستشهد أن ةيمكن ما ةيعني الةية وغير : إي الشيخ

...:  الطالب
الخللا ص عطللف نرةيللد ، الخا ص على العا م عطف باب من هذه : ل الشيخ

. عادل ، العا م على
...:  الطالب
مللن وهللو جبرةيللل ) والللروح) فنيهلا والروح المالئكة (( تنزل:  الشيخ

المفسر ) قال) (( ولهم) ) فلاكهة فنيهلا (( لهم:  قال طيب الملئكة
إن بللل حاصل فإنه ةيتمنونه ما " كل يتمنون) " ) يدعون ملا (( فنيهلا: 

هللذا أن ةيللرى قد محدود ة النسان أمنية لن ةيتمنوه مما أكثر ةيعطيهم الله
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ونحللن نقللول كنللا ، ةيللدركه ل ولكنلله منلله أكللبر آخر شي ء وفيه شي ء أكبر
صللار مليللون عنللده اللللي وةيللن شللي ء أكللثر ، شللي ء أكللثر المليللون صغار

أشلليا ء بعللد البلةييللن وفللوق بلةيين فوقه أشيا ء ففوقه شي ء أكثر المليون
اا مللا علللى ةيزاد بل ةيتمنى ما كل ةيعطى الخر ة في النسان أن فالمهم ثاني

.  : هل قائل قال فإذا تمنى
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